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ఏదయా నీ దయ రాదూ !

పొదుద్నేన్ పాటిమీద అరుగుల మీద కబురుల్ చెపుప్కునే వాళుల్, ఇంకో పకక్ ఆవాళ పేపర చదివే వాళుల్, రాజకీయాలు మాటాట్డుకునే
వాళల్తో గందరగోళంగా వుంది .
నేను తెలాల్రగటేట్ మాసాట్రి ఇంటిదగగ్ర చదువుకుని ఇంటికి వసత్నాన్ .
అంత గందరగోళంలోనూ ఒక గొంతు బొంగురుగా పెదద్గా వినిపిసాత్ంది. అమోమ్ ! ఇపుప్డు ఇటేపు నుంచే ఎళాల్లి , ఆయన చూశాడా
అంతేసంగతులు అనుకుంటా నకిక్ నకిక్ ఎళాత్ వుండగానే చూసేశాడు.
" ఏంటే టూయ్షన నుంచా?" అంటా ఆపేశాడు . ఆయన నాకు పెదద్నానన్ వరస అవుతారు. అందరూ "దయ" అంటారు.
అందరికీ ఆయన దయ ఏమో గానీ పిలల్లు మాతర్ం ఆయనిన్ చూసేత్ దయాయ్నిన్ చూసినటుట్ జడుసుకుంటారు .
ఎందుకంటే ఆయన ఇంగీల్ష మాసట్రు కావడంతో అందరి ఎదురుగుండా సెప్లిల్ంగ లు అడుగుతాడు .
మొతాత్నికి అందరిముందూ ననున్ నుంచోబెటాట్డు.
మా నానన్ కూడా అపుప్డు సెలవలు కావటంతో వూళోల్నే వునాన్రు. ఆయన వూరు వచేచ్ది సంవతస్రానికి ఒకసారే .
అందరూ నేను బాగా చదువుతానని చెపప్టంతో దయ పెదద్నానన్తో "అనన్యాయ్ ! అమమ్డు చదువులో చాలా చురుకైందని నినేన్
మాసాట్రు చెపుత్నాన్రు! కాల్స ఫసట్ అంట" అని చెపుత్ంటే జరగబోయే తంతేంటో నాకు బాగా తెలుసు కాబటిట్ బికక్ మొహమేసుకుని నుంచునాన్ను.
" ఆ.. ఆ అదీ చూసాత్ దీని చదువు ఏపాటిదో" అని సెప్లిల్ంగుల పరీక్ష మొదలెటాట్డు. అరుగులమీద అందరూ కబురుల్ ఆపేసి, పేపరుల్
పకక్న పడేసి ననేన్ చూసత్నాన్రు.
మా నానన్ కూడా కూతురి తెలివితేటలు అందరికీ తెలుసాత్యనన్ ఆనందంతో ననేన్ చూసుత్నాన్రు. కానీ నేను వచిచ్నయియ్ కూడా
మరిచ్పోతూ నతిత్ నతిత్గా చెపుత్నాన్ను .
నాలెడజ్ సెప్లిల్ంగ చెపుప్ అనడగగానే ఎన ఓ అని మొదలెటాట్ను .
ఇక చూసోక్ండి దయ పెదనానన్ "ఇదండీ చదువు ! ఆ మాసట్రుల్ చెపేప్ చదువులు ఇంతే ! నాలెడజ్ అనడగగానే ఎన అని మొదలెటిట్ంది.
తపుప్ చెపాప్వు ఇందులో కె సైలెంట, కె ఎన ఓ డబూల్య్ అంటా" దండకం మొదలెటాట్డు .
అందరి సంగతేమో గానీ మా నానన్ మొహం ఎరర్గా కందిపోతే, నా మొహం తెలల్బోయింది. మా గరవ్భంగం జరిగిందనన్
వుతాస్హంతో దయ పెదద్నానన్ మొహం వెలిగిపోయింది .
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నేను ఏడుపు మొహం వేసుకుని ఇంటికి బయలేద్రాను .
ఇంటి దగగ్ర సంకార్ంతి సెలవలికి వచిచ్న అతత్ల పిలల్లతో సందడిగా వుంది. వెనకాల వచిచ్న నానన్ ఏం అనలేదుగానీ నాకు మాతర్ం

సిగుగ్గా అనిపించింది .
కాసేపటికి మా ఇంటికి దయ పెదద్నానన్ వసుత్ండడం చూసి పిలల్లంతా కకావికలంగా ఒకళుల్ మంచాల వెనకాల, కొందరు వెనకాల
వసారాలో నకాక్రు .
మా బావ ఒకడు అపుప్డే లోపల నుంచి బయటకు వసాత్ కనిపించాడు. అంతే అయిపోయాడు తనకి లెకక్ల పరీక్ష మొదలెటాట్డు .
ఇటాట్ కనిపించిన వాళల్ందరికీ యధాశకీత్ పరీక్షలు పెటిట్ అలిసిపోయి ఇంటికి బయలేద్రాడు.
వెళాత్ " రేపు బోగికి దేముడి వూరేగింపు కదా పిలల్ంతా వూరేగింపులో వుండాలి తెలిసిందా " అని చెపిప్ వెళాల్డు.
ఇంకేమైనా అంటే ఇంకే పరీక్షలు పెడతాడో అని అందరం గంగిరెదుద్లాల్గా తలలూపాం.
మరాన్డు దేముడి ఊరేగింపు మొదలైంది.
PPP
ఊళోల్ కాసత్ బలంగా వుండే వాళుల్ పలల్కీ మోసేత్ ముందు వెలిగించిన కాగడా పటుట్కుని సముదుర్డు నడుసుత్ంటే పకక్నే ఆచారుల్ గారు
ఇతత్డిపళెల్ం, శఠ గోపం పటుట్కొని పలల్కితో బయలేద్రారు .
ఈ వూరేగింపులో దయ పెదద్నానన్ పూనకం వచిచ్నవాడిలా కళుల్ మూసుకుని గోవిందా అంటా కాసేపు, రాముడి భజనలు కాసేపూ
చేసూత్ చిందులు తొకాక్డు .
ఊరేగింపులో నడిచే పిలల్ల కాళుల్ తొకేక్సూత్ దయ పెదద్నానన్ గంతులతో మా ఊరి దేముడి ఊరేగింపు సందడి సందడిగా అయియ్ంది .
ఇంటికొచిచ్ చిటెట్మమ్కి కందిపోయిన మా కాళల్ని చూపిసేత్ కొబబ్రి నూనె రాసాత్ "ఏంటో దయకి ఏమొచిచ్నా పటట్లేం. మొనన్ గుళోల్ దేముడికి
నృతయ్ం ఇషట్మని తై తై అంటా గంతులేశాడు. నవవ్లేక కడుపు నెపిప్ వచిచ్ంది " అని మళీల్ తలుచ్కుని నవువ్కుంది.
మళీల్ సారి పండగకి వచిచ్న మా అతత్యయ్ పిలల్లు " అమమ్డూ మీ దయ పెదద్ నానన్ ఎకక్డా కనబడలేదు. ఒకేళ ఎకక్డ వసాత్డో అని
ఊళోల్ తిరగటానికి బయమేసాత్ంది " అనాన్రు .
ఎపుప్డొచాచ్డో గాని దయ పెదద్నానన్ మా మాటలు విని “మీ అమమ్ల, నానన్లు నా దగగ్ర ఇంగీల్ష పాఠాలు నేరుచ్కునాన్ళేల్రా ...
మిమమ్లేన్ కాదు మీకు పుటట్బోయే పిలల్లిన్ కూడా వదలను" అని
"మరిచ్పోయా ! ఊరేగింపుకి అందరూ రావాలి" అని అనగానే అందరం మా కాళల్ వంక బయయ్ంగా చూసుకునాన్ం.

(వచేచ్నెల మరో కథ)
Click here to share your comments
hi

øöeTT~

www.koumudi.net

»qe] 2019

